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Voorwoord 
 
Beste lezer,  
 
Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie Veendam voor de 
periode 2022 – 2026. Hierin geven we een aantal speerpunten weer die wij 
belangrijk vinden voor Veendam in de komende jaren. 
 
De titel die wij gekozen hebben voor het programma is: “Geloof in de toekomst 
van Veendam”.  
 
De ChristenUnie is een partij van samen optrekken in eenheid (de unie).  
We geloven dat wij ons door Jezus Christus verbonden mogen weten met God 
en in naastenliefde verbonden mogen zijn met elkaar.  
De ChristenUnie wil bijdragen aan de toekomst van Veendam door een 
dienstbare samenleving te stimuleren. Met respect voor elkaar, altijd.  
(uit de stadsregels 2003) 
Wij geloven in zo’n samenleving waarin elke Veendammer kan bijdragen aan de 
ontwikkeling van onze mooie gemeente.  
 
Ons verkiezingsprogramma hebben we opgedeeld in 3 hoofdstukken: 
 

1) Samenleving 
2) Fysiek 
3) Bestuur 

 
 
Wij hopen dat u in ons programma leest, wat u ook beweegt! 
En op uw stem op 16 maart! 
 
 
Rolf Helder – Voorzitter ChristenUnie afdeling Veendam 
 
Dirk Klamer – Lijsttrekker ChristenUnie Veendam 
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1) SAMENLEVEN 
 

Hoofdstuk 1 gaat over de samenleving van Veendam, die de inwoners direct en 
persoonlijk raken. Over de (jeugd)zorg, woningbouw, scholen en sport. 

 

Zorg 
In onze huidige samenleving waar het recht van de sterkste en de rijkste lijkt te 
gelden, komen veel mensen in de knel. Mede door de corona pandemie zijn  
sommigen nog meer alleen komen te staan. In een gezonde samenleving, 
kijken mensen naar elkaar om. Hebben ze oog voor degene die zich zelf niet 
kan redden. Gelukkig is dat in de afgelopen periode ook zichtbaar geworden. 
Inwoners voelden zich minder eenzaam omdat mensen in hun nabije omgeving 
aan hen dachten. En dat is natuurlijk prachtig. Zo samen te leven in buurt en 
dorp, dat is wat de ChristenUnie verder wil uitbouwen. Voor jong en oud van 
betekenis zijn door dichtbij toegankelijke zorg en ondersteuning te bieden. De 
kaders hoe de zorg moet worden ingevuld, zal door gemeenteraad moeten 
vastgesteld. 
 
Vooral onder jongeren zijn de psychische klachten enorm toegenomen in de 
laatste twee jaren. Weinig school, veel online lessen, geen sport en elkaar niet 
of nauwelijks fysiek ontmoeten hebben veel jongeren in de eenzaamheid 
geduwd. 
Voor deze jongeren is dichtbij goede begeleiding nodig in onze gemeente. 
Helaas is door de rijksoverheid een aantal jaren geleden niet in de jeugdzorg 
geïnvesteerd, maar juist bezuinigd. Onbegrijpelijk wat de ChristenUnie in 
Veendam betreft. Wij willen dat elke jongere die hulp nodig heeft, die hulp 
moet krijgen. Dus eerst kijken: Wat heeft hij of zij nodig? Dat moet het 
uitgangspunt zijn binnen de politiek en de werkwijze binnen de ambtelijke 
organisatie. De jeugd (en de jongere) is onze toekomst. Daarom is goede 
jeugdzorg van essentieel belang. Een goede investering, verdient zichzelf terug. 
 
Speerpunt:  Toegankelijke zorg, ondersteuning voor jong en oud, dichtbij in elk 

dorp, wijk en buurt. 
 

Wonen 
Veendam is een prachtige plaats om in te wonen.  
Er zijn veel voorzieningen en er is ruimte voor recreatie.  
In de afgelopen jaren is er echter heel weinig nieuw gebouwd. Ontzettend 
jammer en zeker niet het standpunt van de ChristenUnie. Gelukkig heeft de 
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provincie na jaren eindelijk toestemming gegeven om weer in te mogen 
bouwen en voormalige winkelpanden beschikbaar te maken voor woonruimte. 
Inmiddels zijn er meerdere nieuwbouw locaties in ontwikkeling. 
Een huis valt net als voedsel en kleding onder de eerste levensbehoefte.  
Een huis zou geen beleggingsproduct mogen zijn om er grof geld aan te 
verdienen. De ChristenUnie wil bewerken dat er in Veendam nagedacht wordt 
om gezinswoningen door de koper verplicht te laten bewonen. Voorbeelden 
hiervan vinden we al in andere plaatsen. Met maatregelen kun je voorkomen 
dat huisjesmelkers torenhoge en onredelijke huren vragen. 
 
Speerpunt: De gemeente bewaakt bovendien dat er voor elke doelgroep 

(starters, gezinnen, senioren) voldoende passende woningen zijn. 
 
Meer starterswoningen in Veendam. Jonge gezinnen aan een 
betaalbare woning helpen, door startersleningen-subsidie? 

 
 

Scholen en Sport 
Het Leer- en sportpark (LSP) bij de Winkler Prins in het voormalig stadion “De 
Langeleegte” is gerealiseerd! Er is veel gemeenschapsgeld geïnvesteerd en het 
ziet er niet alleen mooi uit, het voorziet ook in een behoefte onder jongeren. 
En wat is er gezonder dan (buiten) sporten? 
 
Een schone frisse omgeving zorgt voor een goed klimaat en dat leidt tot betere 
resultaten. En daarom mogen we de andere sportvoorziening binnen onze 
gemeente niet vergeten. Een punt uit ons vorige programma was de aanpak 
van vloer en de tribunes in sporthal Wildervank. Dit is inmiddels gerealiseerd!  
 
De ChristenUnie onderschrijft, sportclubs zijn goed voor de samenleving.  
Ze dragen bij in een gezonde leefstijl van inwoners. Sportclubs ondersteunen is 
daarom investeren in leefbaarheid en levendigheid van buurten en wijken. 
 
Speerpunt: Sportclubs, worden positief benaderd wanneer zij de gemeente 

hun vragen en wensen voor leggen. En waar mogelijk helpt de 
gemeente bij de realisatie daarvan. 
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2) FYSIEK 
 

Milieu en duurzaamheid 
De ChristenUnie gelooft dat mensen niet de eigenaar, maar rentmeesters, van 
de aarde mogen zijn. We mogen de aarde gebruiken en ervan genieten. 
Dat betekent dat we zorgvuldig met alles behoren om te gaan. Zodat de 
generaties na ons nog een leefbare wereld houden. Wij geloven in een 
duurzaam beheer van onze gemeente op alle terreinen.  
 
Speerpunt: Gemeentelijke gebouwen in fases verduurzamen. 

Mogelijkheden bieden om samen met eigenaren woningen te 
verduurzamen. 

 

Verkeer  
In Veendam is in het voorjaar 2022 een nieuw mobiliteitsplan vastgesteld.  
Eén van de belangrijkste zaken daarin is dat 30 km binnen de bebouwde kom 
de norm wordt. Hier staan we als ChristenUnie volledig achter. Maar dat vraagt 
ook wat van de weggebruikers, al onze inwoners. Hierin hebben we een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid. Er komen aanpassingen bij het kruispunt 
bij de Apollolaan en C.W. Lubbersstraat. Mede omdat omwonenden zich 
zorgen maken over de veiligheid. De ChristenUnie is van mening dat het 
kruispunt overzichtelijker kan, maar vindt ook dat de weggebruiker de eerst 
verantwoordelijke is. Samen gaan we voor veiligheid! 
 
We willen dat er bij onderhoud aan wegen, fietspaden en voetpaden deze zo 
aangepast worden dat ze door o.a. mindervaliden en mensen met een visuele 
beperkingen goed en veilig gebruikt kunnen worden.   
 
De ChristenUnie is van mening dat de openbaar vervoer verbindingen m.n. 
richting het midden en westen van het land beter kan. We ondersteunen de 
aanleg van de Lelylijn, voor een snellere verbinding met de trein. Voor de korte 
termijn is de ChristenUnie van mening dat het OV nog optimaler benut kan 
worden. Dit door verschillende lijnen van bus en trein nog beter op elkaar af 
stemmen.  
De Q-liner richting Assen zou, wat de ChristenUnie betreft, rechtstreeks vanaf 
het station de N33 op mogen. Nu maakt de Q-liner eerst een slinger van 10 
minuten door Veendam. De route van station Veendam rechtstreeks naar de 
N33 zal ook de C.W. Lubbersstraat ontlasten. 
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Onze wens blijft een Oostboog richting Duitsland. Dus direct vanuit Veendam 
richting Winschoten en verder. Niet alleen voor personenvervoer, maar ook 
voor het goederen vervoer vanaf Railport Groningen. 
Verder vinden we een spoorverbinding naar Assen het onderzoeken waard.  
 
De ChristenUnie heeft grote twijfels bij de (financiële)haalbaarheid van de  
Nedersaksenlijn. De gemeente Veendam zou volgens ons haar financiële 
bijdrage beter kunnen besteden aan uitbreiding van het huidige spoor 
Groningen-Veendam met een treinstation in Wildervank. Dit is een duurzame 
investering voor zowel de inwoners uit Wildervank maar ook voor Veendam-
Zuid. Het station zou ook belangrijk kunnen zijn voor het te ontwikkelen gebied 
waar Shine-Medical en aanverwante bedrijven zich gaan vestigen. Zo kan in de 
toekomst het personeel een goede OV-aansluiting geboden worden.  
 
Daarnaast kiezen wij om samen, met andere gemeenten en de provincies, te 
investeren in een fijnmaziger en geregelder OV-dienst in de directe regio. 
 
Speerpunt: Een trein station in Wildervank. 

Maximum snelheid van 30 km/u op niet doorgaande wegen. 
 
Voor de komende raadsperiode vragen we opnieuw aandacht voor het 
vaarverkeer, met name voor de vaarrecreatie. De ChristenUnie is van mening 
dat een vaarverbinding van het Langeboschemeer naar Borgerswold 
toegevoegde waarde heeft voor de recreant en de aan water gelegen horeca. 
Wel beperkt tot elektrisch aangedreven boten, kano’s en zeilboten.  
 
Er is in Veendam meer op recreatiegebied dan alleen Borgerswold. Te denken 
valt ook aan de door veel recreatiefietsers bereden “7-bruggetjes route” bij 
Wildervanksterdallen. Deze route gaat door een prachtig gebied.  
Maar er is wel onderhoud aan de fietspaden en de bruggen nodig om dit 
gebied mooi en berijdbaar te houden. 
 
 

Speerpunt: De recreatiemogelijkheden in Veendam meer onder de aandacht  
brengen. 

 Aanpak fietspaden en bruggen van de “7 bruggetjes route”. 
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Ruimtelijk inrichting 
Veendam is bezig met de uitvoering van de visie op het Centrum. Er wordt nu 
energie en geld gestoken in ontwikkeling van die visie. Onze andere kernen 
zoals Ommelanderwijk, Zuidwending, Borgercompagnie en Wildervank bezitten 
ook kernen. De ChristenUnie wil pleiten voor een passende visie en financiering 
bij elke kern. Daarnaast financiering zodat deze kernen leefbaar blijven en de 
plannen gefaseerd uitgevoerd kunnen worden.  
 
Speerpunt:  Samen met inwoners een visie ontwikkelen voor alle dorpen, 

wijken of buurt. Opnemen in de meerjarenplanning. 
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3) BESTUUR 
 

Dienstverlening 
Het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie, zijn ten dienste van de 
inwoners en niet andersom. Het contact tussen burger en de gemeente laat 
vaak nog te wensen over of wordt als te groot ervaren. Al het handelen van 
onze gemeente is een dienstverlenende taak en daarbij staat de inwoner op de 
eerste plaats. Inwoners die met de gemeente contact opnemen dienen ten 
allen tijde correct en vriendelijk bejegend te worden. Bij elk contact tussen de 
inwoner en de  gemeente dient er altijd in eerste instantie vanuit gegaan te 
worden dat de inwoner echt hulp nodig heeft. Aanvragen waarbij kwetsbare 
personen betrokken zijn (bijv. Jeugdzorg, WMO, bijstandsuitkering) dienen nog 
meer dan bij anderen, met de grootste zorgvuldigheid behandeld te worden.  
Elke persoon die voor de gemeente werkt, dient hiervoor over voldoende 
vaardigheden te beschikken. Niet de regels moeten het uitgangspunt zijn, maar 
de mensen in de Veendammer samenleving. En dan maakt het niet uit of het 
gaat om de aanvraag van een paspoort, verlengen van een rijbewijs, aanvraag 
voor WMO of het aanbieden van afval bij het afvalbrengstation. 
In alles dient de menselijke maat gehanteerd te worden. 
 
Regelmatig een tevredenheidsonderzoek onder onze inwoners, moet inzicht 
geven over de door de gemeente geleverde diensten en over de bejegening. 
Met als doel de dienstverlening aan burger en ondernemer.  
 

Speerpunt:  Veel mensen werken, winkels blijven langer open, daarom het 
wenselijk om diensten van de gemeente ook ruimer open te 
stellen. De ChristenUnie stelt voor om de openingstijden van het 
gemeentehuis en het afvalbrengstation te verschuiven. 

 
2x per jaar groen afval zonder extra kosten inleveren. 

 
 

Financiën 
De gemeente Veendam heeft, ondanks alle financiële kortingen van de 
overheid en andere beperkingen een ambitieuze visie! Ze heeft het 
huishoudboekje goed op orde weten te houden. Iets waar we gepast trots op 
mogen zijn! Alleen is geld nooit een doel op zich. En ook het hebben van een 
sluitende begroting is geen doel op zich. En dat dat mag het ook niet worden.  
Geld is een middel dat de gemeente inzet voor al haar inwoners. 
De gemeente heeft de taak een goed beheerder te zijn van de middelen.  



  
 

                      Verkiezingsprogramma 2022 – 2026  9 
 

Goed rentmeesterschap, daar staat de ChristenUnie voor! De inwoners betalen 
uiteindelijk de rekeningen van alle gemaakte kosten van de gemeente. 
Lang niet alle keuzes die gemaakt worden, zijn goed in de ogen van de 
inwoners. De belangen dienen daarom zorgvuldig te worden afgewogen.  
Goede communicatie richting inwoners over de financiële bestedingen, zijn in 
onze ogen noodzakelijk. Misschien een idee om eens per jaar de bevolking ook 
uit te nodigen voor een financiële avond? Laat de mensen maar komen met 
hun vragen en opmerkingen! 
 
Speerpunt: Informatieavonden over de gemeentelijke financiën beleggen. 
 
 
Werkgeverschap 
De gemeente Veendam is zelf een grote werkgever en ervaart evenals vele 
andere bedrijfstakken het tekort aan werknemers die geschikt zijn voor allerlei 
vacatures. Personeelsgebrek voor tijdelijke of structurele vacatures zijn 
simpelweg slecht vervulbaar. In de (jeugdzorg)zorg en binnen de ruimtelijke 
dienst is vraag naar personeel. De gemeente heeft wettelijke taken die goed én 
tijdig uitgevoerd moeten worden. Daarnaast heeft het gemeentebestuur 
ambities en wil ze via majeure projecten Veendam nog mooier maken. Voor al 
deze functies is kundig personeel nodig! Waar schaarste heerst, lopen de 
kosten op! Door tijdelijk inhuur ontstaan, functies waar steeds hogere 
salarissen worden gevraagd, waardoor projecten duurder zullen worden.  
 
De ChristenUnie wil op dit punt de noodklok luiden. Wij pleiten ervoor om met 
buurgemeenten, de provincie en andere gelieerde organisaties te onderzoeken 
welke en waar knelpunten zich voordoen voor de eigen organisatie. 
Niets doen is geen optie, pro-actief zijn, voor bepaalde functies gezamenlijk 
gaan werven en of zelfs een intern programma opzetten waarbij jonge 
schoolverlaters/nieuwe medewerkers door senior ambtenaren opgeleid 
worden. 
 
Speerpunt: De ChristenUnie wil zich sterk maken om dit onderwerp een 

belangrijke plaats te geven op de politieke en ambtelijke agenda’s.      
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Ondernemen en werken 

In Veendam is een gunstig ondernemersklimaat van groot belang! Zo gunstig 
dat bedrijven uit diverse branches zich graag vestigen in Veendam. Niet alleen 
op de industrieterreinen als Dallen II, maar ook in het centrum van Veendam. 
 
Wonen boven winkels toestaan zou winkelpanden in het centrum voor kleine 
ondernemer aantrekkelijk kunnen maken. De eigenaar/verhuurder kan door 
zowel de winkelvloer als de woonruimte te verhuren, meer inkomen verkrijgen. 
 
De ChristenUnie vindt dat bedrijven die werken in de ‘verduurzamingsindustrie’ 
gestimuleerd moeten worden. Hierbij gelden natuurlijk de bijbehorende regels 
en wetgeving. Belangrijk blijft om vanuit een proactieve houding richting deze 
ondernemers, dienstverlenend te werken! Denk hierbij aan bedrijven die 
producten ontwikkelen op het gebied van waterstof. 
Werkgelegenheid en duurzaamheid, gaan volgens ons, prima hand in hand. 
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SPEERPUNTEN: 
 
 
De ChristenUnie is voor: 
 

1) de toekomst van onze jeugd; 
 

2) het meer betrekken van de inwoners; 
 

3) verhogen van de dienstverlening aan de inwoners; 
 

4) aanpassen openingstijden brengstation; 
 

5) een treinstation in Wildervank; 
 

6) een maximum snelheid van 30 km/u op niet doorgaande wegen; 
 

7) meer betaalbare woningen voor elke doelgroep; 
 

8) het stimuleren van bedrijven in duurzaamheidtechniek; 
 

9) stimuleren van verduurzaming van woningen; 
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Kandidatenlijst ChristenUnie Veendam: 
 

1. Dirk Klamer 
2. Ammy van Eerden 
3. Rolf Helder 
4. Bram Stoel 
5. Ronald Kleiweg 
6. Thomas Klamer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informatie: www.veendam.christenunie.nl 
 
 
 
 
 
 

http://www.veendam.christenunie.nl/

